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Hallituksen tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuonna 
2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Hallitus käynnisti 
hallitusohjelman mukaisesti syksyllä 2019 yhteistyön eri toimialo-
jen kanssa hiilineutraaliuteen tähtäävien tiekarttojen laatimisek-
si. Tiekartoilla kuvataan, miten toimialat pystyvät vähentämään 
päästöjään ja kehittämään hiilijalanjälkeään. Tiekartat näyttävät 
suuntaa teollisuuden uudistumiselle. Vähähiilisyydestä tavoi-
tellaan myös viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelman osana 
yritysten uutta menestyskonseptia arvioimalla teknologisten 
ratkaisujen vientipotentiaalia. Työ- ja elinkeinoministeriö on 
kannustanut myös kasvihuonepäästöiltään pieniä ja keskisuuria 
toimialoja vähähiilisyystarkasteluihin. 

Kunnianhimoinen hiilineutraalisuustavoite edellyttää investoin-
teja, sääntelyä ja kannustimia. Keskeinen kysymys vientiteollisuu-
den osalta onkin, miten avoimilla vientimarkkinoilla toimivien 
yritysten kilpailukyky kehittyy. Yritysten kilpailukyky on taattava 
samanaikaisesti, kun hiilipäästöjä pienennetään. Teollisuudelta 
edellytetään tuottavuuden paranemista, prosessien ja tavaravir-
tojen tehostamista, innovatiivisia ratkaisuja sekä hiilineutraalien 
tuotteiden markkinointiosaamista.

Sahateollisuus ry on sitoutunut hallituksen hiilineutraalisuus-
tavoitteeseen ja päätti teettää toimialan hiilitiekartan Työ- ja 
elinkeinoministeriön kannustuksen mukaisesti. Lähtökohtaisesti 
oletettiin, että sahojen hiilijalanjälki on pieni ja -kädenjälki suuri. 
Sahateollisuuden tuotantoprosessin ympäristövaikutukset koko-
naisuudessaan jäävät varsin pieniksi lähes suljetun prosessin an-
siosta, eivätkä sahat aiheuta merkittäviä materiaali-, energia tai 
nestepäästöjä. Hiilitiekartan avulla pyritään vahvistamaan saho-
jen asemaa vähäpäästöisenä toimialana ja löytämään toimenpi-

teitä, joilla lähtökohtaisesti vähähiilinen toimiala pystyy edelleen 
pienentämään hiilijalanjälkeään ja tehostamaan prosessejaan 
– ja kilpailukykyään. Toimintojen tehostaminen ympäristölähtö-
kohdista kulkee usein käsi kädessä kannattavuuden kanssa. 

Hiilitiekarttaa laatiessa resurssitehokkuuden ja tuottavuuden 
kehittäminen sahateollisuuden prosesseissa ovatkin nousseet 
merkittäviksi kehityskohteiksi. 

Sahateollisuus esittää kiitokset hiilitiekartan laatimisesta Luon-
nonvarakeskuksen asiantuntevalle tiimille, työ- ja elinkeinomi-
nisteriölle ja muille työn laatimista tukeneille tahoille.

Sahateollisuuden hiilitiekartan laatimiseen ovat osallistuneet 
Luonnonvarakeskuksesta Marja Jallinojan johdolla Tarmo Räty, 
Erkki Verkasalo, Henrik Heräjärvi, Antti Mutanen ja Jari Viitanen. 
Sahateollisuus ry:n puolesta raporttia ovat valmistelleet Kai Me-
rivuori, Kari Perttilä ja Anniina Kostilainen. Työn edistymistä on 
esitelty Sahateollisuus ry:n hallitukselle kaksi kertaa kevään 2020 
aikana.    
 
Tässä hiilitiekartassa esitetyt laskelmat perustuvat otokseen ja 
katsomme että tulokset kuvaavat sahateollisuuden nykyistä hii-
lijalanjäljen rakennetta ja sen kehitysmahdollisuuksia riittävällä 
tarkkuudella. Tulosten julkaiseminen muussa kuin toimialakoh-
taisten hiilitiekarttojen yhteydessä edellyttää lupaa selvityksen 
laatijoilta. 

Johdanto
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2 Sahateollisuuden hiilitiekartan vaikutusarvioinnit

Sahateollisuuden hiilitiekartan lähtökohdaksi laskettiin kolmelta sahalta kerättyjen vuoden 2019 tuotantoon perustuvien tietojen pohjalta 
Suomen koko sahatavaratuotannon nykytilannetta kuvaava hiilijalanjälki. Lähtötilanteen sahatavaratuotantomääräksi valittiin 12 milj. m3. 
Hiilijalanjälkilaskennan pohjana oleva inventaari tietolähteineen on kuvattu luvussa 2.1. Inventaarin perusteella laskettu lähtötilanteen 
hiilijalanjäljen suuruus ja rakenne on esitetty luvussa 2.2.1.

Tulevaisuuden hiilijalanjälkiskenaarioita laskettiin kaksi, jotka nimettiin perusura- ja vähähiiliskenaarioiksi. Tarkasteluvuosiksi valittiin 
vuodet 2030, 2035 ja 2040. Sahatavaran tuotannon oletetaan nousevan maltillisesti ja olevan vuonna 2050 13 milj. m3. 

Skenaariot on kuvattu tarkemmin alla:

Skenaario 1: Perusura 

Skenaariossa hiilijalanjäljen kehitykseen vaikuttavat 
lähinnä sahateollisuudesta riippumattomat asiat, ku-
ten verkkosähkön CO2-ominaispäästön kehitys sekä 
raskaassa kuljetuskalustossa tapahtuvat muutokset, 
joita ovat dieselin bio-osuuden nousu ja kaluston koon 
kasvu. Näissä tapahtuvat muutokset sekä laskennan tu-
lokset on esitetty luvussa 2.2.2.

Skenaario 2: Vähähiili

Skenaariossa ulkoisten tekijöiden muutokset ovat samat 
kuin perusuraskenaariossa, mutta sahan porttien sisä-
puolella tehdään aktiivisesti toimia, joilla hiilijalanjälki 
pienenee. Näitä toimia ovat mm. trukkien sähköistä-
minen, energiatehokkuuden ja saannon parantaminen 
sekä fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen 
lämmöntuotannossa. Nämä muutokset sekä laskennan 
tulokset on esitetty luvussa 2.2.3.

Kokonaishiilijalanjäljen osalta tehtiin herkkyystarkastelu suurimpaan mahdolliseen hakkuupotentiaaliin perustuvalle tuotantokehityksel-
le, jossa tuotanto kasvaa 16 miljoonaan kuutioon vuoteen 2050 mennessä, sekä merkittävää kilpailukyvyn heikkenemistä kuvaava ske-
naario, jossa tuotantomäärä laskee 10 miljoonaan kuutioon vuoteen 2050 mennessä. Tämä vertailu on esitetty luvussa 2.3 Kilpailutilanne 
maailmalla.
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A)    TUKIT JA SAHATAVARA RAAKA-AINEENA
• Metsänhoito ja puun korjuu
• Inventaari perustuu ecoinvent v3.5 tiedostoon , jota on 

kuitenkin ajanmukaistettu kuvaamaan Suomalaista metsän 
lannoituksen ja puun korjuun käytäntöjä sekä niitä vastaa-
via materiaalien ja energian käyttöjä.   

B)    RAAKA-AINEEN KULJETUS
• Kuljetusmatkat ja kuljetetut määrät perustuvat sahojen raa-

ka-aineena käyttämien puulajien määriin (m3). Kuljetuksen 
päästöt perustuvat Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen 
ja energiankulutuksen laskentajärjestelmän (LIPASTO-tie-
tokanta) tietoihin. Polttoaineiden valmistuksen päästöt on 
otettu ELCD tiedostosta .  

  
C)     SAHAUS  
• Käsittää tukkivaraston, kuorinta- ja sahauslinjan.
• Sähkön ja lämmön käytön päästöt perustuvat sahojen 

ilmoittamiin energiamääriin.    
 

D)     KUIVAUS
• Lajittelu, rimoitus, kuivaus, paketointi (ilman kääre- ja 

vannemateriaalia) ja valmiin tavaran varastointi
• Sähkön ja lämmönkäytön päästöt perustuvat sahojen 

ilmoittamiin energiamääriin.    

E)    HÖYLÄYS
• Sähkön ja lämmönkäytön päästöt perustuvat sahojen 

ilmoittamiin energiamääriin.    

F)     PAKETOINTIMATERIAALIT 
• Valmistajan teettämä inventaari sahatavarakääreelle. 

Muovivanteen inventaari on ecoinvent v3.5 tietokannasta. 
Kuljetukset sahoille valmistajien ilmoitusten ja LIPASTO-tie-
tokannan mukaisesti.

G)     TYÖKONEET
• Raaka-aineen, sahatavaran ja sivuvirtojen siirrot tehdasalu-

eella. Pyöräkuormaajat, trukit ja muut työkoneet. Päästöt ja 
polttoaine samoin kuin kohdassa b).  

H)    VOITELUAINEET
• Voiteluaineen valmistus ecoinvent v.3.5 . Kuljetukset sahal-

le sahojen ilmoitusten ja LIPASTO-tietokannan mukaisesti.   
 

I)     TUOTANNON JÄTTEET
• Ecoinvent v3.5 materiaalikohtaisten jätteenkäsittelyproses-

sien mukaisesti.  Kuljetukset käsittelyyn sahojen ilmoitusten 
ja LIPASTO-tietokannan mukaisesti.  

Sahatavaralla tarkoitetaan tässä selvityksessä sekä sahattua että 
höylättyä havupuusahatavaraa. Sahatavara voi olla pelkästään 
sahattua, mitallistettua (ympärihöylättyä lujuusluokiteltua raken-
nuspuutavaraa) tai profiiliin höylättyä paneelia esimerkiksi ulko-
vuoraukseen.  Valtaosa sahatavarasta on kuivattua.

Sahateollisuuden hiilitiekarttaa varten laaditut skenaariot las-
ketaan kolmen Sahateollisuus ry:n jäsenyrityksen sahojen raa-
ka-aineen ja resurssien käytön, energiankulutuksen ja tuotannon 
perusteella. Lähtötiedot kuljetuksista ja tuotannosta on kerätty 
kalenterivuodelta 2019. Sähkön hiilijalanjäljen laskennassa on 
käytetty lähtöarvona Energiateollisuus ry:n ilmoittamaa sähkön 
ominaispäästön viiden viimeisen vuoden (2015-2019) keskiar-
voa 101 g CO2 ekv kWh-1 sekä tietoa tuontisähkön osuudesta ja 
toimittajamaista.

2.1 Inventaarit

Sahateollisuuden hiilitiekartta kattaa sahatavaran elinkaaren metsästä tehtaan portille. Sahatavaran kuljetuksia asiakkaille ei ole laskettu. 
Tulokset ryhmitellään pääkohtien a),…,h) mukaisesti.    

1 Round wood, Scandinavian softwood, under bark, u=70% at forest road/m3/NORDEL
2 Diesel mix at refinery, from crude oil and bio components, fuel supply, production mix, at refinery, 10 ppm sulphur, 5.75 wt.% bio components EU-27 S
3 Lubricating oil {RER}| production | APOS, S
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2.2 Skenaariot

Sahatavarantuotannon hiilijalanjäljestä muodos-
tuu nykytilanteessa  puolet metsänkasvatuksessa 
ja puunkorjuussa, 16 % tukkien maantiekuljetuk-
sista sahoille ja 34 % sahan porttien sisällä tapah-
tuvista toiminnoista. 

Huomattava osa hiilijalanjäljestä aiheutuu verkko-
sähkön kulutuksesta. Kun tulevaisuudessa sähkön-
tuotannon ominaispäästö pienenee voimakkaasti, 
pienenee myös sahatavaran hiilijalanjälki noin 
puoleen lähtötilanteesta vuoteen 2035 mennessä. 

2.2.1 Sahateollisuuden hiilijalanjälki vuonna 2019

Kolmen sahan otoksesta laskettu sahatavaran hiilijalanjäljen rakenne on esitetty kuviossa 1. Sahatavaran hiilijalanjäljestä syntyy 50 
% metsänhoidon ja puun korjuun aikana. 16 % hiilijalanjäljestä syntyy raaka-aineen kuljetuksessa sahoille. Se koostuu käytännössä 
kokonaan maantiekuljetuksista 76 tonnin puutavara-autoilla. 

Sahojen suorassa hallinnassa on noin kolmannes (34 %) tuotantoketjun hiilijalanjäljestä. Siitä suurin yksittäinen osa, 11 % koko-
tuotantoketjun hiilijalanjäljestä, syntyy sahojen pihoilla ja varastoissa käytettävien pyöräkuormaajien ja trukkien polttoaineenkäy-
töstä. Prosessienergiana käytettävän sähkön osuus on kaiken kaikkiaan 18 %, ja se jakautuu kuivauksen (9 %), sahauksen (7 %) ja 
höyläyksen (2 %) kesken. Sahatavaran kuivauksen tarvitsema lämpö tuotetaan käytännössä kokonaan polttamalla kuorta, mutta 
tukipolttoaineena käytettävät fossiiliset polttoaineet muodostavat näkyvän osan sahatavaran hiilijalanjäljestä. Sahatavaraniput si-
dotaan muovivanteella ja osa niistä suojataan kuljetuksen ajaksi muovisilla kääreillä. Niiden tuotanto ja kuljetus sahalle muodostaa  
2 % koko tuotantoketjun hiilijalanjäljestä.   

Kuva 1 Sahatavaran ja sahan hiilijalanjäljen rakenne. Vuosituotanto kolmelta esimerkkisahalta
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Sähköntuotannon ominaiskulutuksen pienentyessä 
merkittävimmäksi päästölähteeksi sahoilla muo-
dostuu muodostuu sahan sisäisissä kuljetuksissa 
käytettävä diesel sekä lämmöntuotannossa tuki-
polttoaineena käytettävät fossiiliset polttoaineet. 

Panostuksilla näiden päästöjen vähentämiseen on 
sahatavaran hiilijalanjälkeä sahan porttien sisällä 
mahdollista pienentää 78 prosentilla vuoteen 2035 
mennessä. 

Tuotettua sahatavarakuutiota kohti hiilijalanjälki 
laskee arvosta 12 kg CO2 ekv arvoon 2,4 kg CO2 ekv. 
Samalla sahatavaran koko hiilijalanjälki metsästä 
tehtaan portille laskee arvosta 35 kg CO2 ekv arvoon 
19 kg CO2-ekv. Sahan porttien sisällä tästä syntyy 
enää 12%. 

Kun laskelmien perustana käytetään arvioitua yhteistuotantoa 12 miljoonaa kuutiota, on hiilijalanjälki taulukon 1 mukaisesti 
421 000 tonnia CO2 ekv. Tästä sahojen suoraan kontrolloitavissa on 141 000 tonnia CO2 ekv. Koko tarjontaketjun mukainen sahata-
varan hiilijalanjälki on 35 kg CO2 ekv m-3, josta sahojen oma osuus on 12 kg CO2 ekv m-3. 

Sähkön kulutus muodostaa 52 % sahojen porttien sisällä syntyvästä hiilijalanjäljestä. Laskennassa ominaispäästönä on käytetty 
111 g CO2 ekv kWh-1, joka perustuu Energiateollisuus ry:n raportoimien sähköntuotannon ominaispäästöjen keskiarvoon viiden 
vuoden ajalta (2015–2019) sekä tietoihin tuontienergian määrästä ja tuontimaista samalta ajalta. Energiateollisuus ry käyttää omi-
naispäästön laskemisessa energiajakomenetelmää, joka pitää sisällään vain energiantuotannon suorat päästöt, ei päästöjä esim. 
polttoaineiden tuotantoketjuista. Tuontisähkön päästölaskenta perustuu ecoinvent -tietokantaan. Laskennassa on otettu huomioon 
myös sähkön siirrossa syntyvä hävikki. Tilastokeskuksen laskema ominaispäästö vuodelle 2018  on energiajakomenetelmällä 114 g 
CO2 ekv kWh-1 ja hyödynjakomenetelmällä 144 g CO2 ekv kWh-1. 

Taulukko 1. Toimialan arvioitu hiilijalanjälki vuonna 2019 ja sen jako tarjontaketjun eri vaiheisiin.

4 https://pxhopea2.stat.fi/sahkoiset_julkaisut/energia2019/html/suom0011.htm 

Tuotannon vaihe 1000 t CO2 ekv. Tuotannon vaihe 1000 t CO2 ekv.

Raaka-aine (tukit) 210,9 Sähkö höyläykseen 7,0

Raaka-aineen kuljetus 69,0 Lämpö höyläykseen 0,5

Sähkö sahaukseen 30,2 Paketointimateriaalit 7,6

Lämpö sahaukseen 1,0 Työkoneet 45,1

Sähkö kuivaukseeen 36,8 Voiteluaineet 3,0

Lämpö kuivaukseen 7,9 Tuotannon jätteet 2,1

Toimialan hiilijalanjälki, 
sahatavaralle

421 Sahatavarakuutiota kohden 35,1 kg CO2 ekv m-3

Sahojen hiilijalanjälki 141,1 Sahatavarakuutiota kohden 11,8 kg CO2 ekv m-3
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2.2.2 Skenaario 1: Perusura eli kehitys nykytoimin ja nykykehityksen mukaan

Perusuran laskennassa lähtökohtana oli tarkastella niiden tekijöi-
den vaikutusta sahateollisuuden hiilijalanjäljen kehitykseen, joi-
den toteutuminen ei ole sahateollisuudesta riippuvaista. Nämä 
tekijät ovat verkkosähkön tuotannon ominaispäästö, raskaiden 
kuljetusten energiankulutus, dieselin bio-osuuden suuruus sekä 
metsänhoidon ja puunkorjuun päästöt. Perusuraskenaariossa 
sahojen toiminta jatkuu siis nykyisellään ilman sahojen aktiivisia 
toimenpiteitä vähähiilisyyden saavuttamiseksi.

Sähköntuotannon ominaispäästön kehityksessä käytettiin työ- ja 
elinkeinoministeriöstä saatua tietoa, jonka mukaan päästö piene-
nee vuoteen 2035 mennessä 90 % nykytasosta ja edelleen 90 % 
vuodeta 2035 vuoteen 2050. Kehitys oletettiin lineaariseksi. Die-
selin bio-osuuden kehityksessä käytettiin liikenne- ja viestintämi-
nisteriön julkaiseman muistion tietoa vuoden 2029 tavoitteesta, 
joka on 43,3 % (nykytaso 11,5 %). Kuljetusten energiatehokkuu-
den paranemisen sekä metsänhoidon ja puunkorjuun päästöjen 
vähenemisen osalta arviot mahdollisesta tulevaisuuden kehityk-
sestä olivat lineaarisia. Oletukset on koottu taulukkoon 2.

*Muutos verrattuna vuoteen 2020

Taulukko 2. Perusuraskenaarion oletukset tulevaisuuden kehityksestä.

Kuvassa 2 on esitetty sahatavaratuotannon hiilijalanjäljen ke-
hittyminen edellä esitettyjen oletusten seurauksena 2020-2040. 
Hiilijalanjälki pienenee erityisesti sähköntuotannon ominais-
päästön alenemisen seurauksena. Lähtötilanteeseen verrattuna 
hiilijalanjälki on vuonna 2035 noin 28 % ja vuonna 2040 noin 
35 % lähtötilannetta pienempi. Sahan porttien sisällä tapahtuvan 
toiminnan osuus sahatavaran tuotannon kokonaishiilijalanjäljes-
tä on lähtötilanteessa 33 %, mutta vuonna 2035 enää 22 %.

Kuvassa 3 hiilijalanjäljen muuttumista on tarkasteltu sahan port-
tien sisäpuolella, jonne sahojen omat välittömät vaikutusmahdol-
lisuuden ulottuvat. Sahan hiilijalanjälki pienenee 52 % vuoteen 
2035 mennessä, mutta sen jälkeen pieneneminen ei enää jatku, 
sillä se on lähes yksinomaan seurausta sähköntuotannon omi-
naispäästön pienenemisestä. Vuodesta 2035 eteenpäin muutos 
on absoluuttisesti tarkasteltuna niin vähäinen, ettei se enää juuri 
vaikuta sahojen hiilijalanjälkeen, vaan tuotannon kasvu kohti 13 
miljoonaa kuutiota vuonna 2050 kompensoi vaikutuksen. 

Kun sähköntuotannon päästöt laskevat, pienenee myös sahata-
varan valmistusprosessin eli sahauksen, höyläyksen ja kuivauk-
sen osuus hiilijalanjäljestä pieneksi. Tämän seurauksena sahan 
sisäisissä kuljetuksissa dieselpolttoaineilla toimivan kaluston 
käyttö nousee suurimmaksi yksittäiseksi päästölähteeksi, muo-
dostaen vuonna 2035 jo yli puolet sahatavaran hiilijalanjäljestä, 
mikäli polttoaineen kulutus pysyy nykyisellä tasolla.

Perusuraskenaario 2020 2030 2035 2040

Tavoite Muutos %* Muutos %* Muutos %* Muutos %*

Sähköntuotannon
ominaispäästö g/kWh

-45 % -90 % -93,3 %

Kuljetusten energianku-
lutus MJ/tkm

-10 % -15 % -20 %

Metsänhoidon ja kor-
juun päästöt kgCO2/m3

-10 % -20 % -30 %

Dieselin bio-osuus 11,5 % 43,3 % 43,3 % 43,3 %
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Kuva 3 Sahatavaran tuotannon hiilijalanjäljen perusura-skenaario 2020-2040 sahan porttien sisällä

Kuva 2 Sahatavaran tuotannon hiilijalanjäljen perusura-skenaario 2020-2040 metsästä tehtaan portille.
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2.2.3 Skenaario 2: Vähähiili eli kehitys lisäpanostuksin

Perusuraskenaariossa erottuu kaksi päästölähdettä, joihin vaikut-
taminen on sahatavaran hiilijalanjäljen pienentämisen kannalta 
tärkeintä: sahan sisäiset kuljetukset ja uusiutuvaan puupolttoai-
neeseen perustuvan lämmöntuotannon tukipolttoaineena käy-
tettävät fossiiliset polttoaineet.

Tämän lisäksi on perusteltua parantaa energia- ja materiaalite-
hokkuutta, jolloin vähennetään sahatavaran valmistuksen ympä-
ristövaikutuksia laajemmin sekä parannetaan päästövähennysten 
mahdollisuuksia muilla toimialoilla mm. energiantuotannossa 
esimerkiksi kasvattamalla puupolttoaineiden tarjontaa. Tämän 
vuoksi sahateollisuus on asettanut tavoitteeksi sahatavaran val-
mistuksen energiankulutuksen vähentämisen sekä sahatavaran 
saannon parantamisen, vaikkei näille toimille voi laskennallisesti 
sahan porttien sisällä osoittaa mainittavaa vaikutusta hiilijalan-
jälkeen.

Tavoiteltava kehitys on esitetty taulukossa 3. Tavoitteet on pääosin 
asetettu vuoteen 2040 ja kehitys oletettu lineaariseksi. Trukkien 
muuttamista sähkö- tai biodieselkäyttöisiksi tavoitellaan jo 2030 
mennessä ja raskaampien työkoneiden kuten pyöräkuormaajien 
tavoitellaan siirtyvän kokonaan hiilivapaisiin polttoaineisiin vuo-
teen 2035 mennessä. Fossiilisten tukipolttoaineiden käyttö lop-
puu kokonaan viimeistään vuoteen 2040 mennessä. Kuivauksen, 
joka on sahan suurin energiankäyttäjä, energiansäästötavoit-
teeksi asetettiin 30 % vuoteen 2040 mennessä sekä sähkön että 
lämmön osalta. Sahauksessa tavoitellaan samalla ajanjaksolla 10 
% energiankulutuksen vähenemistä. Raaka-aineen hyödyntämi-
sen tehostamisen seurauksena sahatavaran saannon, jota kuva-
taan käyttösuhdeluvulla, tavoitellaan paranevan nykyisestä noin 
2,15:n tasosta tasolle 2,0. 

*Muutos verrattuna vuoteen 2020

Taulukko 3 Vähähiiliskenaarion oletukset tulevaisuuden kehityksestä

Vähähiiliskenaarion tulokset koko tuotantoketjun osalta on esi-
tetty kuvassa 4 ja sahan porttien sisällä tapahtuvien toimien osal-
ta kuvassa 5. Sahan porttien sisällä hiilijalanjälki pienenee vähä-
hiiliskenaariossa 79 % vuoteen 2035 mennessä ja 82 % vuoteen 
2040 mennessä. Sahateollisuuden kokonaishiilijalanjälki laskee 
141 000 tonnista CO2 ekv 25 000 tonniin vuonna 2040. Sahata-
varakuutiota kohti laskettuna hiilijalanjälki on vuonna 2035 enää 
2,4 kg CO2 ekv m-3 ja vuonna 2040 2kg. Samalla sahan porttien 
sisällä tapahtuvien toimintojen osuus koko tuotantoketjun hiili-
jalanjäljestä laskee 34 prosentista 12 prosenttiin kun se perusu-
ra-skenaariossa on vuonna 2040 vielä 26 prosenttia.

Kun muiden osa-alueiden päästöt on painettu alas, alkaa hiilija-
lanjäljessä erottua sahoilla käytettävä pakkausmateriaali. Pakka-
usmateriaalien valmistuksessa tulee luultavimmin tapahtumaan 
kehitystä, joka pienentää hiilijalanjälkeä myös tältä osin, minkä 
lisäksi sahat voivat myös itse vaikuttaa asiaan pakkausmateriaa-
lien valinnallaan. Pakkausmateriaalit ovat jo nykyisin pääasiassa 
kierrätysmuovista valmistettuja. 

Vähähiiliskenaario 2030 2035 2040
Tavoite Muutos%* Muutos%* Muutos%*
Sähkönkulutus
    Sahaus -5 % -7,5 % -10 %
    Kuivaus -15 % -22,5 % -30 %
Lämmönkulutus
    Kuivaus -15 % -22,5 % -30 %
Fossiiiset polttoaineet – 
lämmöntuotanto

-50 % -75 % -100 %

Fossiiliset polttoaineet –
sisäiset kiljetukset sahalla

Trukit sähkölle tai biop. 100 % Pyöräk. biop. 100 %

Saanto (nykyisin 2,15) 2,075 2,0325 2,0
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Kuva 5 Sahatavaran tuotannon hiilijalanjäljen vähähiili-skenaario 2020-2040 sahan porttien sisällä

Kuva 4 Sahatavaran tuotannon hiilijalanjäljen vähähiili-skenaario 2020-2040 metsästä tehtaan portille
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2.3 Kilpailutilanne maailmalla 

Sahatavaran tuotantomäärän kasvattaminen Suo-
messa 13 miljoonaan kuutiometriin edellyttää sa-
hateollisuuden kansainvälisen kilpailukyvyn olen-
naista paranemista ja tuottavuuden kohentamisen 
mahdollistavien teknologiainvestointien toteutta-
mista sekä kotimaisen tukin markkinoille tulon ja 
saatavuuden varmistamista sahateollisuuden käyt-
töön. Puunkäytön ja puurakentamisen lisääntyessä 
globaalisti sahavaran kysynnän kasvu, arviolta 
3 %/a, mahdollistaa tuotannon lisäämisen nykyi-
sestä edellyttäen, että kilpailukyky on riittävä vien-
nissä ja kotimaan markkinoilla. 

Tuotantomäärän nostaminen 16 miljoonaan kuu-
tiometriin pelkästään kotimaisesta tukista sahat-
tuna edellyttää suurimman ylläpidettävissä olevan 
hakkuumäärän mukaisia tukkipuun hakkuita ja 
vielä laajempia investointeja sahauskapasiteetin 
kasvattamiseen ja uuden teknologian käyttöönot-

toon, määrällisesti ja laadullisesti sopivan raaka-ai-
neen täysimääräistä ohjaamista sahateollisuuden 
käyttöön ja hinnoittelujärjestelmän kehittämistä 
nykyistä joustavammaksi. Lisäksi tarvitaan myös 
pitkällä tähtäimellä vahvaa sahatavaran kysynnän 
kasvua sekä hiilikädenjälki-ajattelun etenemistä 
ja hiilineutraalisuutta edistävien toimenpiteiden 
käyttöönottoa regulaatiossa ja julkisessa päätök-
senteossa.

Tuotantomäärän merkittävä lasku esimerkiksi 10 
miljoonaan kuutiometriin on mahdollinen, mikäli 
hintakilpailukykytavoitteet ja tuottavuuden kohen-
tamisen kannalta tarpeelliset teknologiainvestoin-
nit jäävät toteutumatta, puurakentaminen ja muu 
puunkäyttö kasvavat odotettua heikommin vien-
timaissa ja kotimaassa tai metsien talouskäytölle 
ja tukin saatavuudelle asetetaan uusia rajoittavia 
politiikkatoimia

Kuva 6 Sahatavaran tuotannon hiilijalanjäljen kehitys eri tuotantoennusteilla sahan porttien sisällä
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Suomen sahateollisuus on voimakkaasti vientiriippuvainen toi-
miala. Viime vuosina sahatavaran tuotannosta noin 75 prosenttia 
on päätynyt vientiin; samalla sahatavaran kulutus kotimaassa 
on pienentynyt lähes puoleen 2000-luvun alun huippuvuosista. 
Muutokset sahatavaran vientimarkkinoiden kilpailutilanteessa ja 
Suomen sahateollisuuden kilpailukyvyssä välittyvät nopeasti sa-
hatavaran tuotantomääriin. 

Voimakkaat ja nopeat suhdannevaihtelut ovat sahateollisuudes-
sa tyypillisiä ja liittyvät läheisesti vientimaiden yleisen talouske-
hityksen ja rakentamisen sykleihin. Suomen sahateollisuuden 
kansainväliseen kilpailukykyyn vaikuttavat useat tekijät, kuten 
toimialan kustannuskehitys suhteessa muihin kilpailijamaihin, 
valuuttakurssit, logistiikkakustannukset, puuvarojen saatavuus 
ja laatu, toimitusvarmuus, infrastruktuuri sekä kansainvälinen ja 
kansallinen kauppa- ja ympäristöpolitiikka. Luonnontuhot (myrs-
kyt, lumituhot, metsäpalot, hyönteistuhot) ovat ei-ennustettavia 
ja mittakaavaltaan arvaamattomia muuttujia, joilla voi olla äkil-
lisiä ja voimakkaita vaikutuksia hankittavissa olevan puutavaran 
korjuuolosuhteisiin, määrään, laatuun ja hintaan.

Vallitsevat megatrendit tukevat sahatavaran globaalia kysynnän 
kasvua. Kysynnän arvioidaan kasvavan kolme prosenttia vuo-
dessa.  Koronaviruksen aiheuttamat taloudelliset seuraamukset 
lisäävät kasvuennusteen epävarmuutta. Ympäristötietoisuuden 
nousu edistää pitkäikäisen hiilivaraston sitomista puurakentei-
siin, minkä odotetaan lisääntyvän etenkin kaupungeissa. Puu-
rakentamisen positiivinen ilmastohyötyihin perustuva trendi on 
nähtävissä lukuisilla markkinoilla niin Euroopassa, Aasiassa kuin 
Pohjois-Amerikassakin. Kiinan ja muun Aasian kasvava raaka-ai-
neiden tarve näkyy sahatavaran lisääntyvänä kysyntänä myös 
tulevaisuudessa. Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan valtioissa sahatava-
ran kysyntä jatkuu syklisenä ja siihen vaikuttavat maiden öljystä ja 
turismista saatavat valuuttatulot ja ostovoima. Alueen väestö on 
kuitenkin nuorta ja talouskasvupotentiaali vahvaa.

Keski-Euroopan mittavat hyönteis- ja myrskytuhot lisäävät sa-
hatavaran tarjontaa Euroopassa kuluvalla vuosikymmenellä. On 
kuitenkin todennäköistä, että pidemmällä aikavälillä tarjonta tu-
lee supistumaan hakattavien puuvarojen vähentyessä, kuten on 
tapahtunut Kanadan vuoristonilurituhojen yhteydessä. 

Venäjän sahateollisuuden kilpailuasema on jo vuosia ollut suo-
tuisa ruplan heikentymisen vuoksi. Maan sahateollisuus on 
pystynyt kasvaneiden vientitulojen myötä modernisoimaan tuo-
tantorakennettaan ja Venäjästä on tullut maailman suurin sa-
hatavaran viejä. Venäjän mittavat puuvarat tukevat sen asemaa 
myös tulevaisuudessa merkittävimpänä sahatavaran toimittajana 
globaaleille markkinoille. 

Kanadassa metsätuhot ovat jo rajoittaneet ja tulevat myös jatkos-
sa rajoittamaan sahatavaran tuotantoa ja tarjontaa vientimarkki-
noille.

Ruotsin sahateollisuuden kilpailukykyä tukevat oma valuutta, 
Suomea joustavampi puumarkkina, sahateollisuuden strategi-
sesti vahvempi asema metsäklusterissa sekä yhteiskunnan vahva 
panostus puurakentamisen lisäämiseen kotimaassa.

Suomessa sahateollisuuden kilpailukykyä ylläpitää vakaa toimin-
taympäristö, metsien kasvu ja metsäosaaminen, logistiikan toimi-
vuus sekä infrastruktuuri. Sahateollisuudelle raaka-aineen kor-
kea hinta suhteessa kilpailijamaihin on merkittävin kilpailukykyä 
heikentävä tekijä. Huolta aiheuttaa lisäksi tieverkoston kunnon 
rapautuminen erityisesti alimman luokan tieverkoston osalta. Lo-
gistiikan toimivuudesta huolimatta logistiikkakustannukset ovat 
suhteellisen korkeat. Sahojen sivutuotemarkkina on viimeisen 
kymmenen vuoden aikana toiminut kilpailijamaita heikommin.
 
Sahateollisuuden kansainvälinen kilpailukyky on taantunut viime 
vuosien aikana, eikä teollisuus ole pystynyt parantamaan kannat-
tavuuttaan merkittävästi edes viimeisen korkeasuhdanteen aika-
na. Kansainvälisen selvityksen (FEA 2019) mukaan suomalaisten 
sahojen kannattavuus on heikoimpien joukossa. Tämän johdosta 
Suomessa ajauduttiin jopa tuotannon supistuksiin vuoden 2019 
lopulla. FEA:n selvityksen mukaan keskeisimmät syyt sahojen 
heikkoon kannattavuuteen ovat korkeat raaka-aine- ja logistiik-
kakustannukset, jotka heikentävät suomalaisten kilpailuasemaa 
vientimarkkinoilla

Hiilitiekartta vahvistaa sahateollisuuden aseman ilmastoystäväl-
listen ratkaisujen tuottajana ja tärkeänä toimijana metsäteolli-
suuden vastuullisessa arvoketjussa.  Itsenäinen sahateollisuus 
on sitoutunut kehittämään toimintaansa hiilitiekartan suuntavii-
vojen mukaan. Tämä kuitenkin edellyttää sahateollisuuden stra-
tegisen aseman vahvistamista metsäteollisuuden arvoketjussa 
ja toimintaympäristön kehittymistä nykyistä suosiollisemmaksi 
investoinneille.

Kuvassa 6 on esitetty, kuinka tuotantomäärät vaikuttavat hiilija-
lanjäljen kehittymiseen. Kun vuosituotanto on kasvu-uralla kohti 
13 tai 16 miljoonaa kuutiota, voidaan olettaa sahojen kilpailu-
kyvyn olevan riittävä investointien tekemiseen päästöjen vähen-
tämiseksi ja vähähiiliskenaario toteutuu. Hiilijalanjälki pienenee 
voimakkaasti, vaikka tuotantomäärät kasvavat. 10 miljoonan 
kuution tuotantoskenaario kuvaa sahateollisuuden heikon kilpai-
lukyvyn tilannetta, jossa investoinnit uuteen teknologiaan jäävät 
toteutumatta ja hiilijalanjälki kehittyy perusuran mukaisesti. Täl-
löin päästöt ovat korkeammat, vaikka tuotantoa on vähemmän.
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Tavoiteskenaarion toteutuminen edellyttää saho-
jen laitekannan merkittävää uudistamista. Laite-
kannan uudistaminen parhaaseen nykyteknologian 
tasoon vähentää energiankulutusta ja parantaa 
sahan saantoa. Tämä sekä pienentää sahauksen 
hiilijalanjälkeä että parantaa alan kansainvälistä 
kilpailukykyä.

2.4 Tuotantoprosessit ja -teknologiat Suomessa

Laitteet ovat suurelta osin Suomessa suunniteltu-
ja ja valmistettuja, joten investoinneilla on tulo- ja 
työllisyysvaikutuksia myös laitetoimittajien kilpai-
lukyyn ja kannattavuuteen.
 

Sahan tuotantoprosessi

Sahalaitos käsittää tyypillisesti tukkilajittelijan, joka ottaa tukit 
vastaan ja lajittelee ne, sahalinjan, jolla tukit sahataan tilausten 
mukaisesti, kuivaamon ja lämpölaitoksen, joka tuottaa sahan 
tarvitseman lämmön tuotantolinjan sivutuotteista. Sähkö on 
verkkosähköä, eikä laskelmissa ole otettu huomioon mahdol-
lisia vihreän sähkön sopimuksia. Merkittävän osan ulkopuo-
lisesta energiankäytöstä muodostaa työkoneissa käytettävät 
polttoaineet.   

Havupuutukit tuodaan sahalle puutavara-autoilla, laskelmis-
sa käytetyn vuosituotannon mukaan yhteensä noin 23,5 milj. 
m3/a. Vastaanotetut tukit lajitellaan käyttötarkoituksen mukaan 
ja kuoritaan ennen sahausta. Kuivattu sahatavara myydään 
joko sahattuna tai höylättynä profiiliin. Sahatavaran laskennal-
linen tuotanto on 12 milj. m3.    

Sahausteknologia Suomessa 

Suomalaisella sahateknologialla on pitkät perinteet ja se on 
edelleen maailman huipulla. Tärkeimpiä laitevalmistajia ovat 
koneiden osalta Veisto Oy, Valon Kone Oy, Heinolan Sahakoneet 
Oy, Nordautomation Oy, Biocone Oy, Valutec Oy ja Jartek Invest 
Oy sekä mittausten ja ohjelmistojen osalta Finnos Oy, Rema-
Sawco Oy, FinScan Oy, OT-Control Oy ja PiiMega Oy. Nämä yri-
tykset kattavat koko sahateollisuuden tuotantoprosessin. Kovia 
kilpailijoita löytyy Ruotsista, Keski-Euroopasta ja Pohjois-Ameri-
kasta. Suomalaisia sahakoneita myydään kaikkiin maanosiin ja 
suomalainen sahateknologia on kaikissa sahalla käytettävissä 
koneissa maailman huipputasoa. 

Nykyisten sahojen raskas konekanta on valitettavan monessa ta-
pauksessa 90-luvulla investoitua ja siihen on pystytty tekemään 
vain korjausinvestointeja sekä ohjausten ja mittausten uusimis-
ta. Kilpailijamaissa Ruotsissa, Baltiassa ja Keski-Euroopassa sa-
hateollisuuden kannattavuus on 2000-luvulla ollut parempi ja 
niissä teknologiaan on pystytty investoimaan merkittävästi Suo-
mea enemmän. Uudemmat sahalinjat ovat edistyksellisempiä 
niin materiaali- kuin tuotantotehokkuuden osalta. Odotettavissa 
on, että keskieurooppalaiset sahat tulevat investoimaan merkit-
tävästi lähivuosina erittäin tuloksellisten viime vuosien jälkeen.

Mikäli kotimainen huippuosaaminen saataisiin täysimääräises-
ti hyödynnettyä sahateollisuudessa, hyötyisivät siitä sekä sahat 
että kotimaiset sahateknologiatoimittajat. Poikkeuksellisen kor-
kean kotimaisuusasteen ansiosta hyötyisivät myös koko suoma-
lainen yhteiskunta ja sadat tuhannet metsänomistajat, joiden 
kantorahatuloista sahateollisuus maksaa kaksi kolmasosaa. 
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Kuva 7. Sahatavaran tuotantoprosessi ja sen avainlukuja, otokseen perustuvat arviot toimialan raaka-aine-, tuotanto-, sivu- ja energiavirroista. Puumateriaalin tilavuudet ovat 
tuotantoketjun vaiheiden mukaisia.  

Kuvan 1 hiilijalanjäljen vaiheissa sahaus kattaa kuvan 7 vaiheet tukkien lajittelusta sahalinjan päähän ja kuivaus kaiken tuorelajittelusta 
aina tasaukseen ja laatulajitteluun. Kuivaamot ovat yleensä joko kamari- tai kanavakuivaamoja. Molemmissa hiilijalanjälki syntyy kuivaa-
mojen puhaltimien sähkön kulutuksesta.  Vaikka kanavakuivaamot ovat yleisesti energiatehokkaampia, käytetään myös kamarikuivaa-
moja kuivausprosessin paremman hallittavuuden vuoksi. Tekniikan uusiutuminen on hidasta, sillä kuivaamoinvestoinnin käyttöikä on 
30-40 vuotta. Sekä sahaus- että kuivausteknologioiden oletetaan kuitenkin tehostuvan tulevaisuudessa. Vähähiiliskenaarioissa on arvioitu 
sahauksen ominaissähkönkulutuksen laskevan 10 % ja kuvauksen 30 % vuoteen 2040 mennessä.

11,5%

Paketointi ja tuotevarastoTasaus ja laatulajittelu

Kuivaus

Tuorelajittelu

Sahalinja

Kuorinta

Tukkien lajittelu ja 
varastointi

Kuori, hake, puru ja kutteri

Höyläys

23,5 milj. m3

12 milj. m3

768 GWh

3230 GWh
16,4 milj. l
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Hiilitiekartan skenaarioissa on ennustettu saha-
tavaran vuosituotantomäärän maltillista kasvua 
13 miljoonaan kuutiometriin vuoteen 2050 men-
nessä. Suurimman hakkuupotentiaalin mukainen 
sahatavaran tuotanto voisi olla vuonna 2050 jopa 

2.5 Tuotantovolyymit tai muu aktiviteetin mitta Suomessa 

Sahateollisuuden volyymi on ollut suurimmillaan vuonna 
2004, jolloin sahatavaraa tuotettiin 13,5 miljoonaa kuutio-
metriä. Tästä noin 2 miljoonaa perustui tuontitukkiin Venä-
jältä. Käytännössä pelkästään kotimaisella raaka-aineella 
tuotetun sahauksen ennätys on tähän mennessä 11,8 mil-
joonaa kuutiometriä, mikä saavutettiin vuonna 2018. Kuluvan 
vuoden tuotanto tulee lakoista ja koronaepidemiasta johtuen 
jäämään 10 miljoonan kuutiometrin tasolle. Tällä hetkellä 
olemassa oleva kapasiteetti mahdollistaisi arviolta noin 13 
miljoonan kuution tuotannon, minkä mahdollistaa myös ny-
kyinen metsien kasvu.

16 miljoona kuutiometriä. Vähähiiliskenaarion to-
teuttamisen edellyttämien toimenpiteiden, kuten 
uuteen teknologiaan investoimisen myötä paraneva 
kilpailukyky voi mahdollistaa sahatavaran tuotan-
non ennustettua suuremman kasvun.

Tärkeimmässä kilpailijamaassamme Ruotsissa raakapuun 
hakkuut ovat olleet koko 2000-luvun lähempänä kestäviä hak-
kuumahdollisuuksia kuin Suomessa ja ero Ruotsin ja Suomen 
tuotannossa on kasvanut noin 6 miljoonaan kuutiometriin, 
kun se 20 vuotta sitten oli tyypillisesti noin 2 miljoonaa kuu-
tiometriä (kuva 8). 

Kuva 8. Sahatavaran tuotantomäärien kehitys Suomessa ja Ruotsissa 2000-luvulla.

27.1.2020 Lähde: Sahateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 1
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Taulukko 4. Sivuvirtojen määrät ja niiden laskennalliset lämpöarvot, otokseen perustuvat arviot toimialalla. Otsikkosarakkeella on syntyvien sivuvirtojen oletetut osuudet 
raaka-aineesta.  

2.6 Energian käyttö 

Sahat ostavat sähkön valtakunnan verkosta, mutta ovat omava-
raisia lämmöntuotannon suhteen. Käytännössä kaikki lämpö 
saadaan omista tuotannon sivujakeista. Lähtötilanteessa 12 
miljoonan kuutiometrin tuotantoarviolla sahat käyttävät itse tai 
vierilaitoksissa tuotettua lämpöä 3230 GWh. Se on käytännössä 
hiilineutraalia, sillä kevyttä polttoöljyä käytetään vain varavoiman-
lähteenä. Sähköä käytetään arviolta 768 GWh/a.  Merkittävimmät 
sahoilla fossiilisia polttoaineita käyttävät laitteet ovat työkoneet, 
jotka käyttävä vuodessa arviolta 16,4 miljoonaa litraa polttoöljyä. 
Polttoöljyn biokomponenttien osuus on lähtötilanteessa 11,5 %. 
Osuus perustuu LIPASTO-tietokannan arvoon vuodelta 2016.

Tuotantolaitosten rakennukset ovat tyypillisesti keveitä ja suurel-
ta osalta lämmittämättömiä, joten ne eivät juuri vaikuta sahan 
energiankulutukseen.

Vähähiiliskenaariossa sahauksen ominaissähkönkulutuksen 
arvioidaan pienenevän 10 % ja kuivauksen 30 % vuoteen 2040 

mennessä. Työkoneista haarukkatrukkien oletetaan muuttuvan 
kokonaan sähkökäyttöisiksi vuoteen 2030 mennessä, mikä puo-
lestaan hieman lisää sähkönkulutusta. Sähkön säästö perusu-
raan verrattuna on 143 GWh vuonna 2035 ja 198 GWh vuonna 
2040. Sähkönkäytön energiatehokkuuden paranemisen vaikutus 
on esitetty tarkemmin luvussa 2.7 ja kuvassa 9.

Kuivauksen energiatehokkuuteen tavoitellaan vähähiiliskenaa-
riossa 30 prosentin parannusta lämmönkulutuksen osalta, mikä 
tarkoittaa, että sahoilta jää enemmän puupohjaisia polttoaineita 
muualla hyödynnettäväksi. Saavutettava säästö on kuvattu tar-
kemmin luvussa 2.6.1.

Raaka-aineen kuljetukset tehtaalle muodostivat vuonna 2019 
noin 16 % sahatavaran hiilijalanjäljestä, joka on noin puolet sa-
hojen sisällä syntyvästä hiilijalanjäljestä. Skenaarioissa oletetaan, 
että kuljetukset siirtyvät pääsiassa 84 tonnin puutavara-autoihin. 
Tästä energiatehokkuuden paranemisesta syntyvä päästövähen-
nys on noin 14 % vuoteen 2040 mennessä.

2.6.1 Lämpöenergian tuotanto sivuvirroista omissa- ja vierilaitoksissa
Sivuvirtojen laskennalliset määrät on koottu taulukkoon 4. Ne perustuvat inventoituihin raaka-aineisiin ja sahatavaran tuotantoon. 

Syntyvästä hakkeesta suurin osa myydään sellun valmistukseen, 
pieni osa menee energiantuotantoon omissa tai vierilaitoksissa. 
Valtaosa energiasta tuotetaan polttamalla kuorta, purua ja kutte-
rilastua. Erityisesti purusta voidaan Etelä-Suomessa myydä mer-
kittävä osa myös kuiduttavaan teollisuuteen, lisäksi levyteollisuus 
käyttää pienen määrän purusta. Sivuvirroista tuotetusta lämmös-
tä ulos myytävää osuutta ei ole arvioitu. Energiantuotantoon käy-
tettävissä olevien sivuvirtojen lämpöarvon teoreettinen maksimi 
on kaksinkertainen sahojen arvioituun nykykäyttöön nähden. 
Käytännössä se on tätä pienempi johtuen purun vaihtoehtoisista 
käytöistä. 

Vähähiiliskenaariossa sahojen saannon oletetaan paranevan, 
mikä pienentää sivuvirtojen määrää erityisesti hakkeen osalta. 
Toisaalta sahojen energiatehokkuus paranee kuivaukseen tar-
vittavan lämmön osalta, mikä vähentää polttoaineen tarvetta. 
Energiatehokkuuden paranemisen seurauksena sahojen mah-
dollisuudet tarjota sivuvirtoja (energiajakeita) muualla hyödyn-
nettäväksi kasvavat vähähiiliskenaariossa. Määrien kasvu verrat-
tuna perusuraskenaarioon on esitetty tarkemmin luvussa 2.7 ja 
kuvassa 10.

Tuotanto Milj. m3 Tuotanto Milj. t Energiasisältö 
Alempi lämpöarvo GWh

Osuus energiantuotan-
topotentiaalista

Hake (32 %) 7,1 4214

Puru (14 %) 3,1 1806 3348 < 54 %

Kuori (9 %) 2,0 1067 2182 34 %

Kutterilastu 0,4 171 794 12 %

Yhteensä 12,6 6424

Oma käyttö (inventoitu) 3230
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Sahateollisuuden tuotteisiin sitoutuu vuositasolla 
yli 9 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Tämä on noin 
kaksikymmentä kertaa enemmän, kuin tuotan-
non valmistuksen aiheuttamat hiilidioksidipääs-
töt.  Valmistuksen päästöjen laskiessa ja sahata-
varatuotannon pysyessä samana tämä suhdeluku 
vielä kasvaa huomattavasti. 

Sahojen tuotantoteknologian modernisoinnilla 
voidaan saavuttaa merkittävää energiansäästöä 

2.7 Sahateollisuuden hiilikädenjälki ja energiansäästö

niin sähkössä kuin polttoaineissakin, mikä edes-
auttaa energiantuotantojärjestelmän muuttamis-
ta vähähiiliseksi.

Sahateollisuuden tuottamat pitkäikäiset tuotteet 
ovat edellytys sille, että metsäteollisuus toimii 
hiilensitojana eikä vapauttajana. Tukkipuun tuo-
tanto parantaa taloudellisia mahdollisuuksia met-
sien hiilinielun ylläpitoon ja jopa kasvattamiseen 
pitkällä tähtäimellä.

Sahateollisuuden tuotteisiin sitoutuu 12-13 miljoonan kuution 
tuotantomäärällä vuositasolla yli 9 miljoonaa tonnia hiilidiok-
sidia. Hiilivaraston pysyvyyttä tulee arvioida sahateollisuuden 
loppukäyttökohteiden perusteella. Koska tarkkaa tietoa saha-
teollisuuden tuotteiden loppukäyttökohteista ei ole saatavil-
la, voidaan varovasti arvioida, että vähintään puolet, eli 4,5 
miljoonaa tonnia sitoutuu pitkäikäisiin puutuotteisiin. Tätä 
osuutta on mahdollista kasvattaa ohjaamalla yhä suurempi 
osuus tuotannosta pitkän elinkaaren (kuten puurakennukset) 
tuotteisiin. 

Kuvassa 9 on esitetty Suomessa tuotettujen puutuotteiden hii-
lidioksiditaseen kehitys. Kasvihuonekaasuinventaariossa puu-
tuotteisiin luetaan kuuluviksi sahatavara, puulevyt ja paperi-
tuotteet.  Vuosina 1990–2019 puutuotteet ovat vuotta 2009 
lukuun ottamatta olleet kokonaisuutena hiilinielu eli niiden 
hiilidioksiditase on ollut negatiivinen. Tämä tarkoittaa, että 
vuosittain puutuotteisiin on sitoutunut enemmän hiiltä kuin 
sitä on vapautunut. Puutuotteiden kasvihuonekaasuinventaa-

riossa käytettävä laskentamenetelmä perustuu tuotantoon, 
jolloin se sisältää kotimaisesta puusta sekä kotimaahan että 
vientiin päätyneet tuotteet. Laskelman tulokseen vaikuttaa 
olennaisesti puutuotteiden odotettu elinikä ja tästä johdetut 
niin sanotut puoliintumisajat. Sahatavaran puoliintumisaika 
on 35 vuotta, puulevyjen 25 vuotta ja paperituotteiden kak-
si vuotta. Historiassa tuotetut eri puutuotteet hajoavat siten 
määrätyllä nopeudella, mistä aiheutuu laskennallinen vuo-
tuinen päästö. Päästön kompensointi vaatii vuosittain uutta 
tuotantoa eli syötettä puutuotteiden hiilivarastoon. Kuvasta 
9 havaitaan, että lyhytikäiset paperituotteet ovat tuotannon 
muutosten vuoksi muodostaneet useina vuosina päästöläh-
teen. Mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden eli sahata-
varan ja puulevyjen hiilitase on puolestaan ollut koko tarkas-
teluajanjaksolla negatiivinen eli pitkäikäiset puutuotteet ovat 
toimineet hiilinieluna, jolla on pystytty vuotta 2009 lukuun 
ottamatta myös kompensoimaan lyhytikäisten puutuotteiden 
hajoamisen aiheuttama hiilipäästö. Pitkäikäisten puutuottei-
den tuotannon ylläpito ja hallittu kasvattaminen takaavat sen, 
että puutuotteet säilyvät hiilinieluna myös tulevaisuudessa. 

* Pikaennakkotieto. Kaikkia vuoden 2019 tietoja ei vielä saatavilla kuviossa esitetyllä tarkkuudella.

Kuva 9. Puutuotteiden hiilidioksiditase 1990–2019.  Mekaanisen 
puunjalostuksen tuotteet sisältävät sahatavaran ja puulevyt. Lähde: 
Tilastokeskus 2020. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990–2019. 
Ympäristö ja luonnonvarat 2020, Tilastokeskus. 82 s. Saatavilla: 
https://www.stat.fi/static/media/uploads/tup/khkinv/yymp_ka-
hup_1990-2019_2020.pdf
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Kuva 10. LULUCF-sektorin historialliset päästöt ja poistumat vuosille 2010 ja 2015 sekä niiden kehittyminen Jatkuva kasvu -skenaariossa vuoteen 2050. Metsämaa sisältää puuston 
maanpäällisen ja -alaisen biomassan, karikkeen, kuolleen puun ja maaperän orgaanisen hiilen. Puutuotteet sisältävät sahatavaran, puulevyt ja paperituotteet. Lähde: Koljonen, 
T., Aakkula, J., Honkatukia, J., Soimakallio, S., Haakana, M., Hirvelä, H., Kilpeläinen, H., Kärkkäinen, L., Laitila, J., Lehtilä, A., Lehtonen, H., Maanavilja, L., Ollila, P., Siikavirta, H. ja 
Tuomainen, T. 2020. Hiilineutraali Suomi 2035 – Skenaariot ja vaikutusarviot. VTT Technology 366. 129 s. + liitteet. Saatavilla: https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/
technology/2020 /T366.pdf

Suomen metsät ovat olleet hiilinielu 1970-luvulta alkaen eli 
puuston vuotuinen kasvu on säännöllisesti ylittänyt kokonais-
poistuman. Metsien vuotuinen kasvu vaihtelee vain vähän, mutta 
hiilinielun koko elää silti voimakkaasti hakkuumäärien ja luon-
nonpoistuman vaihdellessa. Vaikka hakkuiden lisääntyminen 
alentaa metsien välitöntä hiilinielua, on tukkipuun kysynnällä 
keskeinen strateginen vaikutus metsien arvon muodostumiseen 
ja siten metsävarojen pitkän aikavälin kehitykseen. Pitkäikäisten 
puutuotteiden valmistukseen päätyvän puun määrän kasvu lisää 
puutuotteiden hiilinielua, mikä osaltaan kompensoi hakkuiden 
kasvusta aiheutuvaa metsien hiilinielun pienentymistä. 

Asiaa on havainnollistettu kuvassa 10, jossa sahatavaratuotan-
non ennustetaan kasvavan 13 miljoonaan kuutiometriin vuoteen 
2050 mennessä, ja hakkuiden rakenne muuttuu jonkin verran 
tukkipuuvaltaisemmaksi erityisesti vuoden 2035 jälkeen. Aines- ja 
energiarunkopuun hakkuiden yhteenlaskettu taso vuoden 2035 
jälkeen on hieman alle 80 miljoonaa kuutiometriä vuodessa eli 
likimain sama kuin vuonna 2018. Metsämaan kasvavaan hiilinie-
luun vuodesta 2035 eteenpäin vaikuttaa merkittävästi metsien 
kasvun kiihtyminen. Kotimaisen kuitupuun sekä kaiken Suomeen 
tuotavan raakapuun käyttömäärien kehityksellä on suuri vaikutus 
hakkuumääriin ja siten metsänielun muutoksiin. 
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Sahauksen sähköenergiankulutus vähenee tuotantoteknologian uudistumisen myötä niin, että sähkönkulutus on vähähiiliskenaariossa 
vuonna 2035 noin 143 GWh (18 %) ja vuonna 2040 noin 198 GWh (24 %) vähäisempi kuin perusskenaariossa. Tulokset on esitetty ku-
vassa 11.

Kuva 11. Sahatavaran tuotannon sähkönkulutuksen kehitys eri skenaarioissa sahan porttien sisällä.

Sähköntuotannon ominaispäästöjen ennustetaan laskevan voimakkaasti. Siksi sähkön kulutuksen pienenemisellä ei voida laskettujen 
skenaarioiden rajoissa osoittaa saavutettavan merkittävää lisäpäästövähennystä. Kulutuksen pieneneminen nopeuttaa kuitenkin koko 
sähköntuotantojärjestelmän muuttumista vähähiiliseksi ja on siksi tavoiteltavaa.

Kun sahojen lämmönkäyttö tehostuu, pienenee omassa energiantuotannossa kuluva puupolttoaineiden määrä. Tämän seurauksena suu-
rempi osa sivuvirroista voidaan myydä ulos joko energiantuotannossa tai muussa jalostustoiminnassa käytettäväksi. Kuvassa 12 on esitetty 
energiasisältönä säästyvä sivuvirtojen määrä. Säästö on vuonna 2035 yli 500 GWh ja vuonna 2040 jo 700 GWh. Perusuraan verrattuna 
lämmöntuotannosta säästyy puupolttoaineita 17 % vuonna 2035 ja 23 % vuonna 2040.
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Moderni teknologia lisää tuotannon tehokkuutta 
merkittävästi ja mahdollistaa kehityksen kohti vä-
hähiilisyyttä. 

3 Sahateollisuuden hiilitiekartan tulosten tulkinta

Sahateollisuudessa on merkittävä tarve uudistaa 
sahalinjoja (pääkoneet), rakentaa uusia energia-
tehokkaampia kuivaamoita ja siirtyä käyttämään 
materiaalin siirroissa vähähiilisiä polttoaineita, 
lähinnä sähköä, käyttäviä työkoneita.  

Sahateollisuuden kustannuksista ylivoimaisesti suurin on raa-
ka-aine, jonka osuus on noin 70% liikevaihdosta. Yhden saha-
tavarakuution tuottamiseen tarvitaan noin 2,1 m3 tukkipuuta 
(muu osuus menee sellu-, puulevy- ja energiateollisuuden 
raaka-aineeksi). Kuten tästä voi päätellä, materiaalitehokkuus 
on sahoille erityisen tärkeä asia ja se myös korostuu vähähii-
lisyyden tavoittelussa.  

Sahateollisuuden teknologia on pääosin otettu käyttöön 
1990-luvulla. Uusin teknologia tarjoaa merkittäviä parannus-
mahdollisuuksia sahojen tuotantoprosesseihin.

Merkittävin viimeaikojen kehitys sahoilla on ollut röntgen 
-mittauksen käyttöönotto tukkien mittauksessa entisen laser- 

ja kameramittauksen rinnalle. Tällöin mittauksella pystytään 
mittaamaan tukin ominaisuudet tarkasti ja toteamaan puun 
sisällä olevien oksien ja muiden vikaisuuksien laatu ja huo-
mioimaan ne tuotantoprosessissa. Tämä parantaa sekä hyö-
tysuhdetta että arvosaantoa. Jotta nyt olemassa oleva tieto tu-
kista pystyttäisiin täysimääräisesti hyödyntämään, tarvittaisiin 
myös uudempia sahakoneita, jotka ovat työstöltään, ohjauk-
seltaan ja teholtaan parempia kuin vanhemmat koneet. Esim. 
ohjauksissa on nykyisin pääsääntöisesti siirrytty käyttämään 
sähköservoja hydrauliikan ja paineilman tilalla, mikä paran-
taa energiatehokkuutta. Samoin eniten energiaa käyttävässä 
kuivausprosessissa on alettu käyttämään energiaa säästäväm-
piä puhallinmoottoreita ja taajuusmuuttajia sekä tarkemmin 
prosessia ohjaavia toimilaitteita.

3.1 Tarvittavat toimet ja muutokset, jotka vauhdittavat kehitystä kohti vähähiilisyyttä 

Kuva 12. Sahatavaran kuivauksen polttoai-
nesäästö vähähiiliskenaariossa verrattuna 
perusuraan.0

100

200

300

400

500

600

700

800

GW
h/
a

Vuosi

Vähähiiliskenaariossa säästyvät
puupolttoaineet energiasisältönä

2030 2035 2040

Vuosi



22

LAITEKANNAN UUDISTAMISTA EDISTÄVÄ TUKI- JA LAINAPOLITIIKKA

• Finnveran käyttöpääomarahoituksen valtuuksia tulee kasvat-
taa edelleen

• Investointitukiohjelma tulee käynnistää teollisuuden tuotta-
vuuden ja resurssitehokkuuden parantamiseksi sekä vähä-
hiilisyyden saavuttamiseksi 

 - Valtion takauksia investointiohjelmalle
 - Suoria investointitukia, jotka kohdistuvat laitetekno- 
 logian uudistamiseen. Sahateollisuudelle on oleellista  
 saada jo olemassa oleva kotimainen huipputeknologia  
 ripeästi käyttöön. Investointituet sidotaan kannustavasti        
 energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen.

3.1.2  Vähähiilikehitystä tukevat ohjauskeinot 

KILPAILUKYKYÄ PARANTAVA JA VÄHÄHIILISYYTTÄ TUKEVA VEROTUS

• Teollisuuden sähkövero tulee laskea EU-minimiin nopeute-
tulla aikataululla

• Verovapaa ammattibiodiesel tulee ottaa nopeasti käyttöön 
raskaan kaluston hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja 
kustannusten alentamiseksi

• Päästökauppakompensaatiosta luopuminen

LOGISTIIKAN ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMET

• Raskaan kaluston mittojen ja massojen kasvua tulee kehittää 
kuljetustehokkuuden ja energiatehokkuuden parantamisek-
si sekä liikenteen päästöjen vähentämiseksi 

• Teollisuutta palvelevan tieinfran investointeja tulee vauhdit-
taa etenkin alemman tieverkoston korjausvelan pienentämi-
seksi ja raskaan kaluston kapasiteetin hyödyntämiseksi.

Sahateollisuuden investointitarve Sahateollisuus 
ry:n jäsenyrityksissä, jotka tuottavat n. puolet 
Suomessa valmistettavasta sahatavarasta on n. 
100 milj. € vuodessa seuraavan 10 vuoden ajan.

Poistoina tämä vastaa noin viittä prosenttia lii-
kevaihdosta. Näillä investoinneilla sahat olisivat 
tuotantoteknologian osalta kilpailukykyisiä, ma-
teriaalitehokkuus paranisi arviolta 5 %, energiate-
hokkuus 5 % ja tuottavuus kohenisi merkittävästi.

Sahoille tarvitaan kipeästi investointiloikkaa, joka hyödyntäi-
si sahojen kannattavuuden lisäksi vähähiilisyystavoitetta ja 
loisi kysyntää kotimaiselle huippuluokan sahateknologialle. 
Sahausprosessi muodostuu muutamasta erillisestä vaihees-
ta, joista itse sahalinja on eniten järeitä työstäviä koneita ja 
ohjauksia vaativa ja siten myös investointina kallein. Suomen 
noin 80 teolliselle sahalaitokselle uusia sahalinjoja on viimei-
sen 10 vuoden aikana rakennettu alle 10 kpl. Muiden osalta 
on tehty vain välttämättömiä korjauksia ja pienempiä sanee-
rauksia.

Arvioimme investointitarpeeksi itsenäiselle sahateollisuudelle 
(50 % tuotannosta, 40 sahalaitosta) 100 milj. €/a kymmenen 
vuoden ajan. Tämä on vastaa poistoina noin viittä prosenttia 
liikevaihdosta. Näillä investoinneilla sahat olisivat tuotanto-
teknologian osalta kilpailukykyisiä, materiaalitehokkuus para-

nisi arviolta 5 %, energiatehokkuus 5 % ja tuottavuus kohenisi 
merkittävästi. Nykyisellään sahojen tuloskunto ei riitä inves-
toinnin tekemiseen, vaan tarvittaisiin ohjelma investointien 
rahoittamiseksi (investointituki ja valtion/Finnveran erillista-
kaus hankkeille), jolloin myös suomalainen teknologiateolli-
suus saisi merkittävän tuotanto- ja kehitysrahoituksen näiden 
investointien kautta.
  
Vähähiilisyyteen pyrittäessä keskeinen kehittämiskohde on 
sahateollisuuden logistiikka niin puunkorjuussa, raakapuu- 
ja tuotekuljetuksissa kuin tavaran siirroissa tehdasalueel-
la. Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen biopohjaisilla 
uudistuvilla polttoaineilla on mahdollista, mutta edellyttää 
biopolttoaineiden nykyistä parempaa hintakilpailukykyä. Teh-
dasalueella toimivia erilaisia pyöräkuormaajia ja trukkeja on 
mahdollista korvata sähkökäyttöisillä koneilla.

3.1.1  Investointitarve
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Sahatavaran valmistuksessa uuden teknologian 
kehittämistä tärkeämpää on saada uusin tekno-
logia käyttöön sahoilla. Puutuotealan kannalta 
tutkimuspanoksia on hyödyllisempi kohdistaa si-
vuvirtojen arvon nostamiseen ja käytön monipuo-
listamiseen. 

Puutuotealan koulutus vaatii voimakkaita kehi-
tystoimia kaikilla koulutusasteilla niin koulutet-
tavien laadun kuin määränkin osalta. Vähähiili-
syystavoitteiden toteutuminen edellyttää myös 
koulutuksen sisällön uudistamista sekä täyden-
nyskoulutusmahdollisuuksien parantamista.

Sahausteknologia on jo nyt edistyksellistä digitalisaatiota hyö-
dyntävää huipputeknologiaa. Emme näe tutkimuspanosten 
lisäystä ratkaisuna toimialan toimintaympäristön ja vähähiili-
syyden kehittymiselle. Sen sijaan olemassa olevan uusimman 
teknologian hyödyntäminen ja käyttöönotto on oleellista. Se 
on tällä hetkellä riippuvainen investointiresursseista, eikä tut-
kimuspanoksien määrästä.

Puutuotealan koulutus on ollut jo jonkin aikaa taantunut niin 
määrällisesti kuin laadullisesti. Perusasteen työntekijät ovat 
vielä tähän asti löytyneet oppilaitosten ja oppisopimuskou-
lutuksen tuottamista henkilöistä, mutta korkeakoulutetuista 
alan osaajista on ollut pulaa ja tilanne huonontuu edelleen 
henkilöstön eläköityessä. Ammattikorkeakouluista LAB on nyt 
panostanut lisää puutuotealaan ja tulevaisuus näyttää lupaa-
vammalta. Samoin Helsingin Yliopiston metsänhoitajien kou-
lutus palvelee kohtuullisesti sahateollisuuden tarpeita. Sen 

sijaan teknillisten yliopistojen (Aalto ja LUT) opetusohjelmat 
ovat vieraantuneet mekaanisen metsäteollisuuden osaajatar-
peista. 

Vähähiilisyyden huomioon ottaminen yrityksissä edellyttää 
kokonaisvaltaista ajattelun muutosta kaikilla tasoilla, niin han-
kinnoissa, tuotannossa, myynnissä kuin suunnittelussa. Käsi-
tyksemme mukaan tätä ei ratkaista lyhyellä tähtäimellä vain 
lisäämällä oppilaitoksista valmistuvia uusia osaajia. Tarvitaan 
myös täydennyskoulutusta eri muodoissa kohdennettuna 
työntekijöiden omalle vastuualueelle. 

Sahateollisuus on Vähähiilisyyden tiekartan yhteydessä laati-
massa sahatavaran ja höylätavaran ympäristöselostetta (EPD) 
ja sen tuottamia tietoja on tarkoitus yhdessä tämän tiekartan 
kanssa käyttää Sahateollisuus ry:n jäsensahojen henkilöstön 
kouluttamiseen ja valmentamiseen ”puhumaan vähähiilisyyt-
tä” omissa työtehtävissään.

3.1.3 Tutkimus- ja koulutuspanokset 

KOTIMAISEN PUUN KÄYTÖN LISÄÄMINEN RAKENTAMISESSA

• Julkista rakentamista tulee nopeuttaa ja ohjata kohti puura-
kentamista asettamalla sille selkeät määrälliset tavoitteet 

• Julkisessa rakentamisessa tulee aina tutkia puurakenteinen 
vaihtoehto ja huomioida kilpailutuskriteerinä hiilijalanjälki

• Liikenne- ja viestintäministeriön laatima ”Puun käyttö infra-
rakentamisessa” ohjelman toteutus tulee varmistaa 

• Pientalorakentamista tulee vauhdittaa ottamalla käyttöön 
käynnistämisavustus pientalojen rakentamisen edistämisek-
si

• Korjausrakentamista tulee edistää kotitalousvähennyksen 
ylärajaa nostamalla

• Puupohjaiseen ARA-rakentamiseen valmistellun aloitustuen 
ulottaminen MAL-alueilta tasapuolisesti koko Suomeen.

SIVUTUOTTEIDEN JALOSTUSARVON NOSTO JA KÄYTÖN MONI-
PUOLISUUDEN LISÄÄMINEN

• Kannustimien luominen tulovirtojen monipuolistamiseen 
sivuvirtojen käyttökohteita lisäämällä ja jalostusarvoa nos-
tamalla. 
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Sahatavaran tuotannon kasvu 16 miljoonaan kuu-
tiometriin merkitsi nykyisellä työn tuottavuuden 
tasolla yli 2 000 lisätyöpaikkaa sahateollisuuteen.

Sahateollisuuden toimipaikat ovat jakautuneet 
suhteellisen tasaisesti ympäri Suomea, mikä ko-
rostaa niiden aluetaloudellisia vaikutuksia syrjä-
seuduilla.

hatavaran ja tuotannon sivuvirtojen jatkojalostuksessa. Epä-
suorat vaikutukset ovat sitä suuremmat mitä suurempi osuus 
sahatavarasta ja sivuvirroista jalostetaan kotimaassa. On arvi-
oitu, että koko puutuoteteollisuudessa välilliset työllisyysvai-
kutukset ovat noin 1,3-kertaiset suoriin työllisyysvaikutuksiin 
verrattuna. Laajemmin tarkasteltuna voidaan arvioida, että 
sahateollisuuden työllisyysvaikutukset ovat moninkertaiset.

Sahateollisuuden toimipaikat ovat jakautuneet esimerkiksi 
kemialliseen metsäteollisuuteen verrattuna suhteellisen ta-
saisesti Suomessa. Sahat luovatkin työ- ja toimeentulomah-
dollisuuksia maakuntiin kasvukeskusten ulkopuolelle. Saho-
jen työpaikat voivat olla joissakin kunnissa ainoita merkittäviä 
teollisia työpaikkoja, mikä entisestään korostaa yksittäisten 
sahojen aluetaloudellisia vaikutuksia. 

3.2 Arvio työllisyysvaikutuksesta eri skenaarioiden ja/tai toimien tapauksissa

Sahateollisuus työllisti 6000 henkilöä vuonna 2018. Työn tuot-
tavuuden kehitys on ollut sahateollisuudessa 2010-luvulla 
hieman nopeampaa kuin metsäteollisuudessa keskimäärin, 
mutta tuottavuuden kasvu vaikuttaa viime vuosina hidastu-
neen. Nykyisellä työn tuottavuuden tasolla sahatavaran tuo-
tannon kasvu 16 miljoonaan kuutiometriin merkitsisi runsas-
ta 2000 henkilöä lisää työllisiä sahateollisuuteen. Vastaavasti 
tuotannon supistuminen 10 miljoonaan kuutiometriin merkit-
si 2000 henkilöä nykytasoa vähemmän työllisiä sahateollisuu-
dessa. 

Edellä mainittujen suorien vaikutusten lisäksi tulevat epäsuo-
rat työllisyysvaikutukset muun muassa puunkorjuussa, puun 
ja sahatavaran kuljetuksissa sekä esimerkiksi huolto- ja kun-
nossapitopalveluissa. Työllisyysvaikutuksia syntyy myös sa-
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SUOMALAISET SAHAT
Sawmills in Finland

1 Akonkosken Saha Oy, Töysä
2 FM Timber Oy, Pihtipudas
3 HASA, Eskola
4 HASA, Haapajärvi
5 HASA, Haapavesi
6 Iisveden Metsä Oy, Iisvesi
7 Isojoen Saha Oy, Isojoki
8 JET-Puu Oy, Perho 
9 JPJ-Wood Oy, Juupajoki
10 Junnikkala Oy, Oulainen
11 Junnikkala Oy, Kalajoki
12 Kampin Saha Ky, Lavia
13 Keitele Group, Alajärvi
14 Keitele Group, Keitele
15 Keitele Group, Kemijärvi
16 Kieppi Sawmill Oy, Mäntyharju
17 Kinnaskoski Oy, Vilppula
18 Koskisen Oy, Järvelä
19 Koskisen Oy, Kissakoski
20 Kotkamills Wood Oy, Kotka
21 Kouvolan Saha Oy, Kouvola
22 Kuhmo Oy, Kuhmo
23 Lapuan Saha Oy, Lapua
24 Luopajärven Saha Oy, Jalasjärvi
25 Luvian Saha Oy, Luvia
26 Misawa Homes of Finland Oy, Mikkeli
27 Multian Saha Oy, Multia
28 Mäntsälän Saha Oy, Mäntsälä
29 Pölkky, KajaaniWood Oy, Kajaani
30 Pölkky, KitkaWood Oy, Kuusamo
31 Pölkky Oy, Kuusamo
32 Pölkky, Ulea Oy, Taivalkoski
33 Sahakuutio Oy, Kerimäki
34 Södra Wood Ab, Hamina
35 Tiaisen Saha Oy, Savitaipale
36 Veljekset Vaara Oy, Tervola
37 Versowood Oy, Otava
38 Versowood Oy, Vierumäki
39 Versowood Oy, Riihimäki
40 Versowood Oy, Hankasalmi
41 Westas Pihlava Oy, Pori
42 Westas Raunio Oy, Koski TL
43 Ålands Skogsindustrier Ab, Godby
44 Ålands Skogsindustrier Ab, Önningeby
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Sahateollisuuden vähähiilisyystavoitteiden toteu-
tumisen riskit liittyvät erityisesti alan strategiseen 
asemointiin ja edellyttää sitä, että toimialaa ei 
nähdä muun metsäteollisuuden tukitoimintona. 

Hiilijalanjäljen merkittävä pieneneminen on rea-
listista, mutta vain, jos sahoilla on kykyä inves-
toida uuteen ja energiaa säästävään tuotantotek-
nologiaan. Myös muiden toimialojen tarpeisiin 
laaditut valtion tuet ja muut politiikkatoimet ovat 
riski, koska ne voivat vaikeuttaa sahojen puuraa-
ka-aineen saatavuutta, nostaa hintaa tai rajoitta-
vat sahatuotteiden kysyntää mm. rakentamisessa.

Keskeiset riskit

• Tuotantoinvestointien lykkääntyminen ja laitekannan 
vanheneminen vaatimattoman kilpailukyvyn vuoksi. 
 

• Logistiikka
 - Kustannusten kasvaminen esimerkiksi polttoaineve 
 rotuksen kiristymisen johdosta

 - Dieselin bio-osuuden kehitys. LVM:n ennuste vuo 
 teen 2029 on haastava (11,5 % => 43 %)

 - Valtion tieinvestointien kohdistaminen vain mui- 
 den (kuten suuremman teollisuuden) näkökulmista 

• Puhtaan sähkön tarjonnan ennakoitua vaatimattomampi 
kehitys. 

• Kilpailuvääristymät – samalla raaka-ainemarkkinalla 
toimivien yritysten sisäiset subventiot sekä tällaisten yri-
tysten saamat vero- ym. tuet (esim. energiaveroleikkuri, 
päästökauppakompensaatio). 
 

• Materiaalien väliseen kilpailukykyyn vaikuttava maan-
käytön ohjaus kansallisesti ja EU-tasolla eli metsien käy- 
tön rajoittaminen tavalla, joka heikentää puutuotteiden 
asemaa muihin hiilijalanjäljeltään suurempiin raaka-ai-
neisiin verrattuna. 

• Sahateollisuutta ei ymmärretä itsenäiseksi toimialaksi, 
jolloin se sen näkemykset ja potentiaali ei riittävästi vä- 
lity päätöksentekijöille. Toimialan perheomistusvaltai-
suus ja sitä kautta hajanainen vaikuttaminen päätöksen-
tekoon myös yksi osatekijä. 

3.3 Riskit ja epävarmuudet

Sahateollisuudella on periaatteessa hyvät edellytykset saa-
vuttaa tässä raportissa hahmotellut merkittävät vähähiili-
syystavoitteet. Tähän liittyy kuitenkin oleellisia riskejä. Näistä 
keskeisin on puhtaan teknologian investointeja jarruttava alan 
vaatimaton kilpailukyky, mikä taas on suoraan yhteydessä alan 
strategiseen asemointiin. Mikäli alan strategisessa asemassa 
ei tapahdu muutoksia, pysyy sahateollisuus vahvempien toi-
mialojen kuten kemiallisen metsäteollisuuden ja rakennuste-
ollisuuden katveessa ja alan potentiaali ilmastotyössä – esi-
merkiksi asuin-, toimisto- ja infrarakentamisessa - jää pitkälti 
toteutumatta.

Osa riskeistä määräytyy suoraan maailmanmarkkinoilla (ku-
ten markkinatilanne ja puulle vaihtoehtoisten fossiilisten 
materiaalien hintakehitys) eikä Suomen sahateollisuus tai 
kansallinen päätöksenteko niihin voi vaikuttaa. Osa toimialan 
kansainväliseen kilpailukykyyn liittyvistä riskeistä liittyy kansal-
lisiin ja kansainvälisiin politiikkamuutoksiin. Jos toimiala jää 
politiikkaprosesseissa vähälle huomiolle on todennäköistä, 
että vähähiilisyystavoitteet eivät toteudu.
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4 Yhteenveto ja johtopäätökset

Kysyntä ilmastoviisaille ratkaisuille kasvaa globaalisti. Suomen 
metsäklusterilla on erinomaiset lähtökohdat uusien hiilineutraa-
lien ratkaisujen tuottamiseen mm. metsävarojen kasvun ja hiilen-
sidonnan sekä metsien vastuullisen ja kestävän käytön ansiosta.
 
Sahateollisuus on kriittinen osa metsäsektorin arvoketjua. Saha-
teollisuus maksaa kaksi kolmasosaa metsänomistajien kantora-
hatuloista ja saa aikaan merkittäviä työllisyys- ja aluetalousvaiku-
tuksia. Tukin kasvatus ja ohjaaminen sahateollisuuden käyttöön 
on ilmastoviisas ratkaisu. Sahateollisuudessa pitkän kiertoajan 
raaka-aine ohjautuu pitkän kiertoajan tuotteisiin, tukien metsien 
monimuotoisuutta sekä hiilen sidontaa. Puuhun sitoutunut hiili 
jatkaa kiertoaan mm. puurakennuksissa jopa satoja vuosia ja sa-
hojen tuotteilla voidaan korvata ja täydentää fossiilisista raaka-ai-
neista valmistettuja materiaaleja. Lisäksi sahojen sivutuotteilla on 
merkittävä asema selluteollisuuden raaka-aineena ja uusien bio-
kiertotalouden tuotteiden mahdollistajana.

Selvityksessä tarkasteltiin kahta sahateollisuuden skenaariota, 
joista perusura -skenaariossa hiilijalanjäljen kehitykseen vaikut-
tavat lähinnä sahateollisuudesta riippumattomat asiat, kuten 
verkkosähkön CO2-ominaispäästön kehitys sekä raskaan kulje-
tuskaluston koon kasvu ja dieselin bio-osuuden nousu. Vähä-
hiili -skenaariossa ulkoisten tekijöiden muutokset ovat samat 
kuin perusura-skenaariossa, mutta sahan porttien sisäpuolella 
tehdään aktiivisesti toimia, joilla hiilijalanjälki pienenee. Näitä 
toimia ovat mm. trukkien sähköistäminen, energiatehokkuuden 
ja saannon parantaminen sekä fossiilisten polttoaineiden käytön 
vähentäminen lämmöntuotannossa 

4.1. Yhteenveto

Vuonna 2020 sahateollisuuden arvioitu hiilijalanjälki on 141 000 
tonnia CO2 ekv. Tämä on vain noin kolmasosa sahatavaran koko 
tuotantoketjun hiilijalanjäljestä, josta puolet syntyy metsänhoi-
don ja puunkorjuun yhteydessä ja 16 % raaka-aineen kuljetuksis-
ta. Sahatavarakuutiota kohden laskettu hiilijalanjälki on 35,1 kg 
CO2 ekv m-3 josta sahojen porttien sisällä syntyy 11,8 kg CO2 ekv 
m-3. Noin puolet sahauksen, kuivauksen ja höyläyksen hiilijalan-
jäljestä syntyy sähkön käytöstä sahoilla, se muodostaa yhteensä 
18% sahatavaran hiilijalanjäljestä. Seuraavaksi suurin tekijä on 
työkoneiden polttoaineet sahoilla, yhteensä 11%.  Vaikka sahat 
käyttävät vuosittain noin 3200 GWh lämpöenergiaa, se tuotetaan 
käytännössä kokonaan sahojen omilla, uusiutuvilla sivutuotteil-
la. Sahojen tuottamien energiantuotantoon käytettävissä olevien 
sivutuotteiden lämpöarvo on laskennallisesti ainakin kaksinker-
tainen verrattuna sahojen käyttämään lämpöenergiaan. Näille si-
vutuotteille on kuitenkin olemassa muutakin kuin energiakäyttöä. 
Sahat edustavat jo nykyisin lähes suljettua materiaalien, energi-
an, nesteiden ja höyryjen kiertoa siten että näistä syntyy tuskin 
lainkaan päästöjä kuormittamaan ympäristöä ja kaatopaikkoja.

Sahateollisuuden hiilijalanjälki pystytään sahan porttien sisällä 
tapahtuvan toiminnan osalta pudottamaan vuonna 2035 jopa 
vain neljännekseen nykytasosta. Maltillisemmassakin eli ns. pe-
rusuran mukaisessa kehityksessä hiilijalanjälki putoaa alle puo-
leen (kuva 13).
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Kuva 13. Sahatavaran tuotannon hiilijalanjälki perusura- ja vähähiili-skenaarioissa 2030, 2035 ja 2040.

Taulukko 5. Vähöhiiliskenaarion hiilikädenjälki säästettynä energiana ja puutuotteiden hiilivarasatona  

Samalla, kun sahojen hiilijalanjälki pienenee, syntyy myös hiilikädenjälkeä. Sähköä ja puupolttoaineita säästyy ja puutuotteisiin sitou-
tunut hiilidioksidi muodostaa pitkäaikaisen hiilivaraston. Nämä vaikutukset on koottu taulukkoon 5. Pitkäikäisiin puutuotteisiin voidaan 
arvioida päätyvän vähintään puolet sahatavarasta, jolloin ne sitovat noin kymmenkertaisesti sahatavaran valmistuksesta syntyvien pääs-
töjen määrän.

Vuosi 2030 2035 2040

Sähkönsäästö 101 GWh/a 143 GWh/a 198 GWh/a

Puupolttoaineen säästö 362 GWh/a 535 GWh/a 702 GWh/a

Puutuotteiden hiilivarasto n. 4,5 milj.t./a n. 4,5 milj.t./a n. 4,5 milj.t./a
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4.2 Johtopäätökset

Sahateollisuus arvoketjuineen tarjoaa todellisia ratkaisuja hiilineutraaliuteen pyrittäessä. Vähähiilisyystavoite edellyttää kuitenkin 
investointeja sekä julkiselta vallalta alan kilpailukykyä tukevia kannustimia. 

Sahateollisuuden kansainvälinen kilpailukyky on toimialan ilmastomyönteisyydestä huolimatta ollut heikko. Lisäksi on vaarana, 
että sekä EU:n että kansallisella tasolla tapahtuva regulaatio voi tuoda toimialalle vielä lisärasitteita – siitä huolimatta, että julki-
sessa keskustelussa puutuotteiden ilmastovahvuudet tunnustetaankin. 

Investointien - myös puhtaamman teknologian – edellytyksenä on toimialan riittävä kilpailukyky. Yritysten kilpailukykyä on paran-
nettava samalla kun tavoitellaan hiilipäästöjen vähentämistä. Vähähiilisyyteen kannustavia investointeja on pystyttävä tukemaan 
monipuolisilla investointeihin kannustavilla instrumenteilla. 

Sahateollisuuden investointikyvyn kannalta keskeistä on toimialan strategisen aseman vahvistaminen. 

Usein julkinen valta näkee sahateollisuuden isompien teollisuushaarojen – selluun ja paperiin painottuvan metsäteollisuuden 
sekä toisaalta rakennusteollisuuden – tukitoiminnoksi. Tällöin julkiset kannustimet ja sääntely eivät tunnista sahatoimialan vah-
vuuksia ja mahdollisuuksia eikä toimialan potentiaalia päästöjen vähentämisessä pystytä hyödyntämään.  Vielä suurempaan 
rooliin nousee sahateollisuuden merkittävä hiilikädenjälki ja sen mahdollistamat päästövähennykset muilla sektoreilla – mikä on 
myös keskeinen tavoite ilmastotyössä. 

Sahatoimialan strategisen aseman tunnistamisessa julkinen valta voi ja sen tulee tehdä paljon enemmän. Alan kilpailukykyä 
rasittavat kilpailuvääristymät tulee poistaa ja esimerkiksi tiehankkeissa – joilla on vaikutuksensa kuljetusten päästöihin - saha-
teollisuuden esitykset tulee noteerata nykyistä huomattavasti paremmin. Tilanteessa, jossa Suomessa on jo yli puolet koko EU:n 
tiukasti suojelluista metsistä, ja talousmetsien monimuotoisuutta vahvistavat toimet arkipäiväistyvät metsätalouden keinovalikoi-
massa, tulee metsien käytön uusiin rajoituksiin suhtautua kriittisesti. Puuvarojemme käytön lisärajoitteet heikentävät puutuottei-
den asemaa fossiilisiin raaka-aineisiin verrattuna ja rasittavat sahateollisuuden kilpailukykyä.

On myös muistettava, että sahateollisuus tuottaa käyttämänsä lämpöenergian itse. Sahojen sivutuotteista pystyttäisiin tuottamaan 
lisäksi myös merkittävä määrä uusiutuvaa sähköä (CHP). Tätä mahdollisuutta tulee harkita ainakin, jos puhtaan sähkön tarjontaa 
tulee lisätä ja nopeuttaa Suomessa lähivuosina.

Hiiltä sitovia tuotteita uusiutuvista raaka-aineista valmistava vähäpäästöinen sahateollisuus on vahvasti asemoitu ilmastoviisaiden 
ratkaisujen tuottamiseen. Sahateollisuuden tuotteilla voidaan korvata fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvia tuotteita. Lähes kaikki 
tuotantopanokset ovat kotimaisia. Avainkysymys toimialan kehittymiselle on toimialan kansainvälisen kilpailukyvyn kohentami-
nen. Se edellyttää sahateollisuudelta uusiutumista, tuottavuuden ja resurssitehokkuuden jatkuvaa parantamista sekä osaamisen 
kehittämistä – ja ennen kaikkea asiakkaita, jotka ovat valmiita maksamaan ilmastoviisaista ratkaisuista. Sahateollisuuden tuottei-
ta voidaan hyödyntää mm. rakennusteollisuudessa rakennusten tunnetusti korkean hiilijalanjäljen pienentämisessä.

Sahateollisuus haluaa kehittää omaehtoisesti toimintojaan ja prosessejaan kohti vähähiilistä kiertotaloutta. Sen edellytys on 
toimialan nykyistä  vahvempi strateginen asema metsäteollisuuden arvoketjussa sekä myönteinen, investointeihin kannustava 
toimintaympäristö.
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Liite: Selvityksen tavoitteet ja soveltamisala

Selvityksen tavoitteet
 
Selvityksen tekemisen syyt  Sahateollisuuden vähähiilisyyden tiekartta 2020-2040, skenaarioiden vaikutukset toimi  
    alan hiilijalanjälkeen.

Selvityksen aiotut käyttötarkoitukset TEM kansallisen hiilitiekartan laatiminen

Kohdeyleisö   TEM, sahateollisuus ja sahateollisuuden sidosryhmät

Tuloksia käytetään julkisesti 
esitettävissä vertailuväitteissä Ei

Selvityksen soveltamisala 

Toiminto 
Selvitys kuvaa sahatavaran ja sen höyläyksen elinkaarisia kasvihuonekaasupäästöjä. Tyypillisiä tuot-
teita ovat sahattu lauta/lankku joka voi olla mitallistettu tai höylätty tiettyyn profiiliin, esimerkiksi 
rakennuksen ulkovuorauslauta. Selvitys ei kata jatkokäsiteltyä, esimerkiksi pohjamaalattua tai kyl-
lästettyä, sahatavaraa.    

Toiminnallinen yksikkö  
Kasvihuonekaasujen määrä lasketaan tuotettua sahatavarakuutiota kohden. Taulukoissa ja kuvioissa 
tulokset voidaan skaalata kuvaamaan koko toimialan vuosituotantoa. Mittayksikkö on hiilidioksidiek-
vivalentti (kg CO2 ekv) laskettuna IPCC 2013 GWP 100a V1.03 metodilla. 

Järjestelmärajat   
Vaikutukset lasketaan ”metsästä tehtaan portille”, eli mukana on metsien hoito, puun korjuu, kau-
kokuljetus ja tuotanto mukaan lukien sen jätteiden käsittely ja emissiot ilmakehään. Lämmöntuotan-
non vierilaitokset on tulkittu sahojen omaksi toiminnaksi itse käytetyn lämmön osalta. Mahdollinen 
lämmöntuotannon ylijäämä ei kuulu järjestelmärajauksen sisälle. Lämmöntuotannon päästöt on 
laskettu yritysten (vierilaitosten) viranomaisille ilmoittamien päästötietojen mukaisesti. Tämä lisäksi 
ilmoitetaan sivuvirtojen laskennallinen lämmöntuotantokapasiteetti. 

Syötteiden ja tuotosten alustavan valinnan rajauskriteerit 
Raaka-aineiden hankinnan päästöt perustuvat ecoinvent v3.5 tietokantaan, jota on muokattu lan-
noituksen ja puun korjuun ja osalta Luken asiantuntijatiedon perusteella. Kaukokuljetusten päästöt 
perustustuvat Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmän 
tietoihin.  
Sahatavaran tuotantoprosessin inventaari perustuu kolmen toimialaa edustavan sahan yhteenlas-
kettuun vuosituotantoon. Tulokset esitetään skaalattuna sahatoimialan kokonaistuotantoon (12 
milj. m3) Suomessa. Kasvihuonekaasujen allokoinnissa sahatavaralajeille on otettu huomioon puun 
kosteus eri tuotannon vaiheissa ja sitä vastaavat tilavuuden ja tiheyden muutokset puulajeittain. 
Sivutuotteiden oma käyttö energiaksi arvioidaan suljetun kierron mukaisesti. Myytyjen sivutuottei-
den päästöt on allokoitu niiden taloudellisen arvon mukaisesti. Tulokset esitetään tuotantomäärillä 
painotettuna havusahatavaralle.         

Kriittinen arviointi
Kriittinen arviointi Sisäinen, Professori Ilkka Leinonen
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